Zápis z jednání KPSS – pracovní skupina osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Datum konání: 13. 5. 2014, 13:00
Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek

Přítomni:

Martina Macurová – Centrum pro komunitní práci Střední Čechy, Michal Ridl – OŘ MP
Praha 10, Aleš Strnad – NADĚJE, Martina Stohrová – DDM Praha 3 Beztíže,

Michaela Skopová – Armáda spásy, pan Dobrozemský, Jiří Pstružina – o. s.
Bučí, Henrieta Votíková – Maltézská pomoc, o. p. s., Kateřina Arnoltová –
Elio, o. s.,
Pavel Petřík (vedoucí odboru sociálního), Blanka Boháčková (odborná
garantka), Linda Zákorová (koordinátorka KPSS), Michal Volák (kurátor pro
dospělé) – odbor sociální městská část Praha 10
Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb
Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Program jednání:
I.

Priority Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2014

II. Novinky z terénu

Jednání:

1. Každý účastník jednání obdržel materiál Akční plán městské části Praha 10 na rok 2014.

2. Vzhledem ke skutečnosti, že jednání se zúčastnili někteří zástupci organizací poprvé,
všichni účastníci se představili.

3. Pí Macurová seznámila přítomné s prioritami Akčního plánu městské části Praha 10 na rok
2014, následující priority byly projednány podrobněji:

Priorita I. Zajištění kvalitní a kontinuální informovanosti v oblasti sociální a návazných služeb:

•

do 15. 5. 2014 bude aktualizován sociální portál, v rámci portálu „běží“ kalendář akcí;
poskytovatelů sociálních a návazných akcí – aktualizuje průběžně pí Zákorová a akce je
nutné jí hlásit;

•

do začátku září 2014 bude aktualizován Katalog sociálních a návazných služeb 2014/2015,

•

dne 21. 5. 2014 proběhne Veletrh sociálních a návazných služeb;

•

zpracovány informace o odboru sociálním a odděleních odborů formou tištěných letáků;

•

v 1. patře budovy ÚMČ umístěn „kapsář“ – budou zde k dispozici tištěné materiály o
sociálních službách všem zájemcům.

Priorita II. Podpora rozvoje dobrovolnictví:

•

dne 15. 9. 2014 proběhne již druhý ročník akce „Poděkování dobrovolníkům za jejich
činnost v sociální oblasti“, akce se bude konat v KD Barigádníků.

Priorita III. Podpora transparentního grantového systému v oblasti poskytování sociálních a
návazných služeb:

•

o návrhu rozdělení finančních prostředků na financování sociálních a návazných služeb
bude jednat ZMČ;

•

navýšení financí do sociální oblasti.

Priorita IV. Podpora poradenství:

•

odbor sociální připravuje záměr zajištění právního poradenství, poradenství by mělo být
poskytováno ve druhé polovině roku.

Priorita V. Podpora bezbariérovosti:

•

občané mají možnost průběžně upozorňovat na bariéry (fyzické i smyslové) v terénu,
letos byla městská část upozorněna na cca 50 bariér.

•

lavičky jsou problém, protože když lavičky jsou, sedávají na nich osoby sociálně
vyloučené, takže občané buď upozorní na to, že lavičky v místě postrádají, nebo
upozorňují na to, že se na nich schází osoby sociálně vyloučené.

Priorita VI. Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce:

•

odbor sociální naváže spolupráci s Úřadem práce ČR, pobočka Praha 10, nutno hledat
oboustranně systém, jak situaci řešit;

•

diskuze o.s. Buči – zahájili činnost veřejně prospěšných prací pro 10 lidí z Prahy 10, květen
je na zkoušku, po měsíci situaci vyhodnotí a na příštím jednání pracovní skupiny budou
členy informovat;

•

diskuze Maltézská pomoc – zaměstnat lze pouze toho, kdo někde bydlí, sociální
podnikání by mělo řešit komunitní problémy.

Priorita VII. Podpora řešení problematiky bydlení osob v nepříznivé sociální situaci:

•

opatření této priority podporuje žádosti azylových domů o granty;

•

Penzion Malešice – připravuje se otevření, budou zde malometrážní byty a ty budou
přidělovány na základě připravovaných kritérií (odbor sociální řeší záměr týkající se 5
bytů pro ubytování na omezenou dobu pro krizové situace);

•

v areálu Sedmidomky jsou ubytováni dlužníci, sociální pracovníci docházejí přímo na
místo, v případě řádné úhrady nájemného zde je možnost požádat o řešení situace
přidělením „normálního“ bytu;

•

diskuze Maltézská pomoc – v případě poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi dochází
k neřešitelné situaci klientů, kteří jdou z ulice do bytu – nemohou prokázat náklady na
bydlení.

Priorita IX. Podpora terénních služeb, terénních programů a preventivních programů pro děti a
mládež ohrožené rizikovými sociálními jevy:

•

tato priorita se týká především dětí a mládeže, včetně prevence umisťování dětí a
mládeže do ústavní výchovy;

•

v rámci terénního programu pro děti a mládež je řešena i situace na dětském hřišti
Sedmidomky (stížnosti občanů na chování dětí na hřišti);

•

diskuze Městská policie – situaci na hřišti nepokládá za vážnou.

Priorita XII. Řešení problematiky pobytových služeb seniorů a osob se zdravotním postižením:

•

diskutována problematika pobytových služeb pro osoby sociálně vyloučené se
zdravotním postižením (trvalým i akutním);

•

diskuze Naděje – problém dostupnosti této služby pro osoby sociálně vyloučené jde
napříč věkem, netýká se pouze seniorů, nikdo to nechce řešit, z jejich pohledu by měla
být zřízena nemocnice a LDN pro bezdomovce, MHMP, kde byli na konferenci , to nechce
řešit – metodická podpora doporučuje problém přednést na setkání koordinátorů KP;

•

diskuze sociální kurátor – poukazuje na spolupráci s Úřadem práce ČR, neví koho
posílají na veřejně prospěšné práce, k tomu o.s. Bučí – navázali spolupráci s úřadem práce
v Praze 3 (Agentura pro sociální začleňování zpracovala metodiku), o tento typ práce se
může ucházet i člověk, kterého úřad práce neposílá.

Priorita XIII. Podpora terénních služeb a terénních programů pro dospělé osoby sociálně
vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené:

•

sociální kurátor informuje – o úklidu bezdomovců na některých místech (tzv. akce Pytel),
kde se zdržují (nocují), odbor životního prostředí poskytl pytle na odpadky, dále o průběhu
terénního programu pro dospělé, sociální kurátoři průběžně monitorují celou městskou
část.

Informace koordinátorky:
-

další jednání pracovní skupiny proběhne v září 2014;

-

prezentaci komunitního plánování připraví na příští setkání.

Bc. Zákorová a pí Macurová poděkovaly přítomným za spolupráci.

Zapsala: Boháčková 23. 5. 2014

